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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ )

 (03ألنفال: من اآليةا)

بيان جيش رجال الطريقة النقشبندية في كشف مخططات 

 إيران التوسعية في العراق وفي المنطقة

 األبي العراقيأيها الشعب 

 اإلسالميةيا أبناء أمتنا العربية 

العنصري في العراق  الطائفي (وطنيما يسمى بـ)التحالف الأن أجمع باألدلة الدامغة د ثبت للعالم لق

كل  سخر ه، وأنو من يرعى اإلرهاب، وهفي العراق والمنطقة وينفذ أجندتها التوسعية إليران تابع

العربي  ب العراقيقام من الشعلالنت الطائفية التابعة إليرانمن القوات الحكومية والمليشيات  ما لديه

ولهم ، العربي المسلم شعبههذا البلد وعلى القديم  وتفريغ شحنة الحقد المجوسي اإليراني المسلم

 وبهذا الصدد نبين اآلتي:أهداف أخرى، 

 ما يسمى بـ)التحالف الوطني(وهم قادة ورموز  ،ن قادة ما يسمى بالمعارضة العراقية سابقاإ .1

إيراني بمخادعة المجتمع الدولي وإغرائه الحتالل العراق بتوجيه قاموا والطائفي العنصري 

أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وجروه ته، وأوهموا المجتمع الدولي بمن خالل تضليال

 الحتالل العراق عسكريا خدمة لمصالح إيران التوسعية.

بمؤامرة منه من خالل الحكومة المنبثقة ما يسمى بـ)التحالف الوطني( الطائفي العنصري  قام .2

احتالل العراق واستمرت مؤامراته على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، منذ ها بدأكبيرة 

 الطائفية العنصرية في والعسكرية قواتهم األمنيةمزعوم لمخادعة انهيار  فيومنها مؤامرته 

، وفي بعض المحافظات األخرى تحت غطاء تخاذل قيادات عسكرية مزعومةالموصل 

 فيتحت ضغط هجوم إرهابي وقع الميا على أن هذا االنهيار المزعوم وصوروها إع

تضر بمصلحة العراق والمجتمع الدولي، إيرانية توسعية تحقق أهدافا ل 2112حزيران 

 :ومنها

العربي المسلم واالنتقام منه في هذه المناطق، ذريعة للفتك بالشعب العراقي  اتخاذ .أ

والتهجير المدنيين بالبراميل المتفجرة برياء وقتل األبطيران إيراني بالقصف الممنهج 

 ،حافظاتوتدمير البنى التحتية لتلك الم ،القسري وانتهاك حرمات الشعب بكل أطيافه

 .وسرقة ثرواتها وكنوزها األثرية، وتدمير حضارتها وإنهاكها اقتصاديا

تصنيع  إلهاء المجتمع الدولي وصرف أنظاره عن برنامج إيران النووي لتتمكن إيران من .ب

 سالحها النووي.

واإلخالل بالتوازن  ،تمهيدا لتقسيم العراق طائفيا وعنصرياتأجيج االصطفاف الطائفي  .ج

 اإلقليمي.
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وضرب المصالح الدولية  ،تمكين إيران في توسعها وهيمنتها على منابع النفط في المنطقة .د

 وخنق االقتصاد العالمي.

في العنصري بتشكيل مليشيات طائفية قام عناصر مما يسمى بـ)التحالف الوطني( الطائ .3

وإطالق عنانها في أذية الشعب العراقي العربي المسلم بالقتل على الهوية وتهجيره عنصرية 

وتغيير خارطة العراق الديمغرافية، وبرعاية ودعم ومباركة علنية  ،وإذالله وسرقة أمواله

ف مباشر من إيران لتنفيذ وبإشرا ،وتحت غطاء الحكومة المنبثقة من هذا التحالف الالوطني

 أجندتها التوسعية.

قام ما يسمى بـ)التحالف يران إتدعمه رهاب إبعد أن تم تشكيل التحالف الدولي لمحاربة  .2

 بدمج مليشياته اإلرهابيةالوطني( الطائفي العنصري من خالل الحكومة المنبثقة منه 

الطائفي  (د الشعبيالحشـ)بسمى ا يتحت م العنصرية مع األجهزة األمنية والعسكرية

ي مكافحة اإلرهاب ، والغاية من ذلك إفشال مهمة التحالف الدولي وإنهاء دوره فالعنصري

 ،وضرب مصالح المجتمع الدولي فيها ،دول المنطقة توسعها على حسابليتسنى إليران 

والغاية من ذلك تحقيق أهداف إيرانية توسعية تضر بمصلحة العراق  ،وإطالة أمد اإلرهاب

هذا الحشد الطائفي لالعنان طلق يلو، ( أعاله2مجتمع الدولي والمشار إليها في الفقرة )وال

الذي  من اإلرهاب حافظاتتلك الم (تحرير)للفتك بالشعب العراقي تحت مزاعم  العنصري

أدوار  تبادلة هو عمليفي العراق يحدث اليوم  ما، ولوه هم بأنفسهم ودعموه وروجوا لهافتع

ما يسمى  يران بواسطةتديرهما إأو عملة واحدة ذات وجهين بين طرفين  تقدم وانسحاب في

مثال على ذلك  أسوأو، بـ)التحالف الوطني( الطائفي العنصري من خالل الحكومة المنبثقة منه

والكرمة وأبي غريب وخان ضاري وسبع البور الطارمية والتاجي وبغداد في ما جرى 

جيهية وأبي صيدا وبهرز وبروانة والواللطيفية وواليوسفية وزوبع والعامرية والسلمان 

والرمادي والطوز وآمرلي والمنصورية والعظيم وسليمان بيك والسعدية وجلوالء المقدادية و

 والضلوعية واإلسحاقيوبلد وجرف الصخر ويثرب والفلوجة والبغدادي وجبة وحديثة 

والبصرة والناصرية وق وداق والبشيريةوتل عفر وبيجي ومكيشيفة وناحية دجلة  وسامراء

الشيوخ ، حيث قّتلوا المدنيين األبرياء العزل والضعفاء من والقرى التابعة لهذه المدنوالنجف 

، تشفيات وقتلوا المرضى على أسرتهاإذ دخلوا عليهم في المس والنساء واألطفال والمرضى؛

ريبها، وهدموا ودخلوا على المساجد وقتلوا المصلين فيها، وقتلوا أئمة المساجد في محا

جرى نسبوه ما ، وكل وجرفوا مزارعهم وأصبحت قاعا صفصفا ،البيوت بل القرى بأكملها

الشعب أبناء وعلقوه باإلرهاب الذي هم أنشأوه ورعوه ودعموه، وهم وراء ذلك كله، و

الطائفية  المليشيات معزل بال قوة بعد أن جردتهم د على ذلك ولكنهوهم شالعراقي كله

ليتاح لهذه المليشيات الطائفية العنصرية  ؛أبسط سالح يدافعون به عن أنفسهمالعنصرية من 

 .الفتك والتنكيل والقتل لهذا الشعب العربي المسلم المسالم البريء األعزل

فبركة في الحقيقة إن ما أطلقوا عليه زورا وبهتانا وأسموه )مجزرة سبايكر( المزعومة هي  .5

لتحالف الوطني( الطائفي العنصري من خالل الحكومة ما يسمى بـ)اوخديعة أنتجها وصدرها 

، العراقيأبناء الشعب فجوة بين  خلقوتأجيج الحقد الطائفي العنصري  وغايته ،المنبثقة منه

هو مجرد كذب مفضوح افتروه  بـ)مجزرة سبايكر( أسموهن ما فإوالحقيقة الواقع وأما 
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كقبيلة البو  ،المسلمةالعربية األصيلة وألصقوه زورا وبهتانا على بعض من عشائرنا وقبائلنا 

األخرى  وبعض العشائروالبوهيازع والتكارته والبيجات  والبو ناصروقبيلة العزة عجيل 

وأهل  ،ألن هذه القبائل والعشائر تحمل روحا وطنية عربية، الساكنة في محافظة صالح الدين

ويعارضون وينكرون التبعية إليران والخنوع  ،ويأبون الظلم والمذلة والمهانة ،غيرة ونخوة

 بذلك ، بل شهد لهمبأجمعه المجتمع العراقيبه وشهد لهم  هموهذا ما عرف عن ،لعمالئها

هو الذي قذفوهم به وألصقوه بهم إال الباطل األعداء قبل األصدقاء، وما هذا االتهام والبهتان 

تها ووطنيتها وعراقتها بكل دليل على أصالة هذه القبائل وعروب وأصرحأصدق شاهد 

 فضيلة، وكما قال الشاعر:

 وإذا أتتك مذمتي من ناقص ...... فهي الشهادة لي بأني كامل

 لعبة الحكومة نهاد أبناء شعبنا العراقي، نؤكالوقت الذي نستنكر فيه استهداف أي من أ وفي

ا سمعه وهذا م ،وسائل اإلعالم عبرحسب تصريحات بعض ذوي جنود سبايكر  الطائفية

أن هؤالء الجنود تم نقلهم إلى أماكن  ، وهوالشعب العراقي كله بل شعوب األرض كلها

مجهولة من قبل هذا التحالف الالوطني وغيبوهم عن األنظار ليتسنى لهم أن يعلنوا مقتلهم 

منطقة ِتلوا من جنود سبايكر هم من أهل ن الذين ق  وإجهات بريئة من هذا الشعب، ويتهموا 

متهمة ومستهدفة من قبل أتباع إيران وخدمها، وتم قتلهم أخرى بريئة  عشائرين وصالح الد

هدفهم من هذه الخديعة والفبركة المزعومة هو من قبل مليشيات هذا التحالف الالوطني، و

مخططهم اإلرهابي والتمهيد لتقسيم البلد طائفيا وعنصريا بتأجيج الحقد الطائفي تمرير 

 ،قبائل العراقية العربية األصيلة في المحافظات العراقية كافةالعنصري بين العشائر وال

وخير دليل على التوسعية،  هاجنداتألرضة معاوال إليرانلتبعية وا الرافضة لتقسيم البلدو

 :هوتورط هذا التحالف الالوطني واصطناعه لهذه الخديعة والفبركة القذرة 

 لفبركة والخديعةاذه له الالوطني لهذا التحالف ةالتابع اإلعالموسائل  ترويجو طبيلت .أ

رغم التحصينات وتظاهرهم فيه  لذوي الجنود المغيبين،قاعة البرلمان دخول تسهيل و

أبسط الدوائر  تظاهر فيوالحراسات المشددة، في حين يعجز المواطن العراقي عن ال

 ؟.الحصين فكيف بمبنى البرلمان ،المكثفةوالحراسات الحكومية بسبب التشدد 

تصريح بعض الداخلين إلى مبنى البرلمان من ذوي الجنود المغيبين عالم سائل اإلنقلت و .ب

بأن أوالدهم مغيبون لدى جهات حكومية مرتبطة بهذا التحالف الالوطني، وأن هؤالء 

ون بأوامر غيبالجنود المغيبين اتصلوا بأهليهم عن طريق الهاتف النقال وأخبروهم بأنهم م

 .حكومية

تصريح بعض جنود سبايكر أمام البرلمان بأن أوامر عسكرية  عالمنقلت وسائل اإل .ج

بترك أسلحتهم ومغادرة معسكر سبايكر صدرت لهم من قبل بعض قادتهم العسكريين 

 والتوجه إلى أهلهم.بمالبس مدنية 

أوغل ما يسمى بـ)التحالف الوطني( الطائفي العنصري من خالل الحكومة المنبثقة منه  .6

ب العراقي فاتخذ مما يسمى )مجزرة سبايكر( ذريعة لالنتقام من بجرائمه البشعة ضد الشع

وعنصرية طائفية عسكرية عمليات شن ف ،محافظة صالح الدين وعشائرها العربية األصيلة

العنان  فأطلق، وقتل أهلها على الهوية وتهجيرهم وتدمير مساكنهم ومزارعهم هاتالستباح
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وافتروه بما يسمى بـ)مجزرة سبايكر(، ا زعموه لثأر لمالطائفية بحجة ا العنصرية لمليشياته

وهذا مما لمسه وعرفه أهل المحافظة والشعب العراقي والعالم أجمع من خالل تصريحات 

ية الطائفية يات اإلرهاببعض من قادة التحالف الالوطني الذين يتزعمون قيادة المليش

 العنصرية.

ما يسمى طائفية العنصرية المرتبطة ببعض زعماء الميليشيات ال تهديدعالم نقلت وسائل اإل .7

العشائر والقبائل العربية األصيلة البريئة في  لبعض )التحالف الوطني( الطائفي العنصري

 عاله.( أ5) ليهم في الفقرة والمشار إتهديدا صريحا ال لبس فيه  محافظة صالح الدين

ن عملية في العنصري أ)الحشد الشعبي( الطائعن بعض قادة ما يسمى بـ عالم نقلت وسائل اإل .8

سموها ، إذ أباسم انتقامي طائفي عنصريهي زحف مليشياتهم إلى محافظة صالح الدين 

تحت ذريعة تحرير محافظة صالح الدين من اإلرهاب الذي هم أوجدوه ( )ثأر سبايكر

 .ودعموه وروجوا له، وهذا معلوم لدى الشعب العراقي كله والعالم أجمع

 حالف الوطني( الطائفي العنصري من خالل الحكومة المنبثقة منهما يسمى بـ)الت مزاعمإن  .9

وأن العنصري  ،صالح الدين ضمن حشدهم الطائفيمحافظة من أبناء  مجموعةبوجود 

لحقيقة للواقع واما هو إال تشويه حشدهم هذا مكون من كل أطياف الشعب العراقي، 

بناء محافظة صالح الدين أ يهام الشعب العراقي وبخاصةإلتضليل وومحاولة  ،الواضحة

وفي الحقيقة والواقع لو كانت مزاعمهم ، ى التي يرومون االنتقام من أهلهاوالمحافظات األخر

صحيحة لما وقع الحيف واالنتقام من أهالي محافظات أخرى كمحافظة بغداد وديالى واألنبار 

ضمن هذا د وجوهل هذه المحافظات أللو كان  ه، ألنوالبصرة والناصرية والنجف وبابل

ن االنتقام من أهل هذه مالطائفي العنصري  حشدهمالحشد الطائفي العنصري لما استطاع 

ليس لهم من األمر شيء ألن  هفيالعناصر المتواجدة ن إفي الحقيقة والواقع و، المحافظات

زعماء لميليشيات طائفية عنصرية من التحالف الالوطني ه هم ومسؤوليهذا الحشد  زمام قيادة

هذا في ظاهر األمر، وأما ما تناقلته وسائل اإلعالم عبر ، الشعب العراقيقد على الحا

معروفة  وزمام األمر هو بيد عناصر إيرانيةالقيادة الفعلية أن فيؤكد مصادرها الموثوقة 

، وما لينفذوا أجندات إيرانية توسعية ويفرغوا سموم حقدهم في الشعب العراقي العربي المسلم

لصالح الدين وغيرها إال من أجل االنتقام والبطش بأهلها، وإضفاء شرعية مزاعم تحريرهم 

 .المنطقةالعراق ومن التوسع في  يرانإ اإليراني وتمكين للتواجد

ا المخطط هذمن دعوكم إلى اليقظة وأخذ الحيطة والحذر هيب بكم وننيا أبناء شعبنا العراقي األبي: 

، وإننا على يقين كامل بأن شعبنا العراقي قد أدرك وهالطائفي العنصري المشباإليراني التوسعي 

 وسيقف لهم بالمرصاد، ويفشل مخططات إيران التوسعية في المنطقة. خديعتهم ومكرهم،

 هللا أكبر - هللا أكبر - هللا أكبر

 (الْم ؤْمِنِيَََنَصْر َ عَلَيْنَا حَقًّا وَكَانََ) 
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